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Obrázek nakreslila Anička Krauzová ZŠ4



Dobrý den, milí rodiče,

přináším Vám opět souhrn fotografií z minulých 2 měsíců, kdy děti prvního
stupně, pilně pracovaly a díky předvánočnímu času měly také možnost se
podívat na krásně vyzdobené centrum města v rámci výletů. Paní učitelky a
pan učitel vymysleli plno aktivit, při kterých se děti podívaly se na betlémy,
vyzkoušely si, jak se pekl chleba nebo vyráběl provaz, vyrazily po stopách
Golema nebo si prohlédly alchymistickou dílnu. 
V hodinách výtvarné výchovy si děti zase vyzkoušely plno zajímavých technik.
Vytvářely hvězdy z pergamenového papíru, vyrobily si darovací listiny 
s pečetěmi, na které psaly tajným písmem, viditelným až po upečení listin v
troubě. Děti také nezapomněly na podarování svých blízkých a vytvořily jim
krásné dárečky pod stromeček. Ani ptáčci nebyli ochuzeni - děti jim udělaly
úžasné ozdobičky na venkovní stromky v podobě ledových ozdob s barevnými
kytičkami a dobrotami, které mohli sezobat. 
Tvořivých prací měly před Vánoci víc než dost.  A jak si to užívaly se můžete
přesvědčit i vy v našem časopisu EDA.

Hezký den

Petra

 



Andělé, Mikuláš a čerti z G1A přichystali mikulášskou nadílku pro první stupeň a školku. Čerti
děti lehce postrašili a andělé společně s Mikulášem zase pochválili a rozdali nadílku. Děti od
Mikuláše dostaly perníčky, bonbóny, mandarinky a lízátka. Všichni si to velmi užili a určitě to
bylo milé zpestření covidoveho času. Děti z celého prvního stupně si tuto krásnou návštěvu
velmi užily a už se těší zase na příští rok. 

Mikuláš s čerty a anděli na prvním stupni



Zábavné učení v první třídě

Ať je teplo nebo zima, 
ve třídě je vždycky prima. 
Písmenka už umíme, 
slova si z nich tvoříme. 
Milujeme matiku, 
u tabule v sešitu. 

Přestávka je tu - protahujeme se, jíme,
tělu dobře posloužíme.
Tvoříme a zpíváme, 
radost z toho míváme.





V rámci adventního období četli druháci vánoční příběh Dorotky a Vincenta, kteří se vydali na
dlouhou cestu za spadlou hvězdou, kterou by rádi darovali svým rodičům jako vánoční dárek.
Tento milý příběh, byl rozdělen na 24 kapitol - andělských dopisů a doplněn úkoly. 
V rámci plnění úkolů z adventního čtení, děti vytvářely svícny, do kterých vložily svíčku a večer
posvítili sourozencům z příběhu na cestu.

 
 

Adventní putování 





V prosinci druháčci a třeťáčci poznávali Prahu stověžatou. Četli o významných místech a poznávali
historické budovy. Pozorným čtením vznikal pracovní list. Nezapomněli ani památky Prahy
nakreslit. Prstem na mapě se projeli po Vltavě, počítali mosty i ostrovy. Celý projekt pak završili
před Vánocemi procházkou, kde navštívili také výstavu betlémů u kaple Betlémské.

Adventní výlet druháčků a třeťáčků do Prahy



Adventní věnec nám rozvoněl třídu a my jsme si připomněli, jak je to se čtyřmi svíčkami na něm.
Také nás v čase adventu překvapila třídní karanténa. Mikuláš s čerty a anděly nás navštívili právě
v prostoru on-line světa. Stihli jsme si ale užít i “naživo” náš třídní adventní kalendář a rozbalovat
postupně překvapení a úkoly v pytlíčcích. Dozvídali jsme se o tajemných postavách adventu - o
Luckách, Barborce… vyzkoušeli si některé vánoční zvyky a obyčeje. Čekání na Ježíška jsme si
zpestřovali vyráběním. Nákupem retro hrnečků v dobročinném obchůdku jsme nejen podpořili
dobrou věc, ale udělali radost svíčkou, kterou jsme do něj vyrobili. Skládat hvězdy z
pergamenového papíru bylo náročné, ale práce se vyplatila, krásně nám rozsvítily okna ve třídě.
Vyrobenými levandulovými pytlíčky jsme podarovali nejbližší. Vánoční hra “Na anděly” přinesla
mnoho legrace i překvapení, nakonec jsme si rozdali připravené dárečky a užili si vánoční
besídku. Připomněli jsme si také zimní slunovrat a v ročním kruhu se rozloučili a těšili se na brzké
shledání po Vánocích.

 

Adventní čas ve třetí třídě





Pátrání po Golemovi

V rámci výuky dějepisu se naši čtvrťáci vypravili na procházku historickou Prahou. Své
putování začaly děti seznámením s historickými skutečnostmi spojenými s obdobím vlády
Rudolfa II. a vznikem pověsti o Golemovi. Při komentované procházce od Jízdárny Pražského
hradu po Staroměstské náměstí se postupně seznamovaly i s dalšími historickými obdobími 
a nejznámějšími památkami, které na své cestě potkávaly. Spoustu věcí zopakovaly, mnoho
zajímavého se dozvěděly a strávily den při další krásné společné akci.



Třída ZŠ4 se změnila v uměleckou dílnu a nově vyzkoušenou techniku, kterou si děti prvně
vyzkoušely na čtvrtky, dovedly téměř k dokonalosti. Následující krok byl ztvárnit dílo ještě i na
plátna, ale i s tím si čtvrťáci poradili na jedničku. Poté vše zabalili do vánočního papíru a měli
dárečky pro rodiče připravené. 

Čtvrťáci vyráběli dárečky pro své rodiče pod stromeček



Čtvrťáci vyráběli darovací listiny
V rámci výtvarné výchovy a dějepisu se čtvrťáci pustili do výroby darovacích listin. Vyrobili si své
vlastní "iniciály" (barevné obrázky, které charakterizují je samotné, společně s prvními písmenky
jejich jména), dále si vytvořili svůj "pergamen", který popsali tajným neviditelným písmem a
následně upekli v troubě, aby se písmenka "vynořila". Nakonec ještě vyrobili své vlastní pečetě,
kterými zpečetili text, který museli sami nejen vymyslet, ale i napsat malými tiskacími písmeny. 
 Projekt jim dal sice plno práce, ale výsledek stojí za to!



Páťáci se přesunuli do doby Rudolfa II. a navštívili Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy.
Vyzkoušeli si, zda mají zlaté české ručičky, jak se pracuje s dmychadlem, vyrábí Kámen mudrců
a spoustu dalšího. Výlet zakončili procházkou Prahou, kdy se prošli přes Karlův most, podívali
se na bijící orloj a došli až na Václavské náměstí. Výlet se jim moc líbil.

Páťáci po stopách českých dějin



V předvánočním čase páťáci navštívili výstavu betlémů v Betlémské kapli, která nesla název
"Jak se co dělávalo." Měli možnost si vyzkoušet, jak se vyráběl provaz nebo pekl chleba. Ten
dokonce  mohli také ochutnat. Viděli  zde spoustu zajímavých betlémů a ručně vyráběných
výrobků. Výlet zakončili na Václavském náměstí fotkou u betlému a sv. Václava.

Páťáci navštívili výstavu betlémů


